محوریت اهل بیت در
وحدت اسالمی
:

مهدی نکوئی سامانی

*

چكيده
مقالـه حاضـر ،بـه بررسـي جايـگاه وحـدت در سـيره اهـل بيـت :ميپـردازد.
وحـدت از جملـه آموزههـاي مهـم قرآن كريـم و توصیههای رسـول گرامي اسلام 9و
اهـل بیـت :اسـت .اهـل بیـت :با سـخنان و سـيره عملي خـود ،همواره امـت را به
اتحـاد ،همبسـتگي و دوري از تفرقـه و پراكندگـي دعـوت کردهانـد .آنـان بـا محـور قرار
دادن قـرآن و سـيره رسـول اكـرم ،9همـواره در جهـت تعليـم وتبییـن معـارف ديـن،
حفـظ ديـن از گزنـد انحـراف و بدعـت و هدایـت امت حركـت کردهانـد .این نوشـتار به
اجمـال ،نقـش اهـل بيت :در راسـتای حفظ ديـن و وحدت فكري و عملي مسـلمانان
را مـورد اشـاره قـرار میدهد.

کليدواژهها :اهل بیت ،:سیره ،وحدتگرایی ،مرجعیت علمی ،امت اسالمی.

* .دکتری مبانی نظری اسالم و عضو گروه کالم و معارف پژوهشکده حج و زیارت.
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 .1جایگاه اتحاد در قرآن و سیره اهل بیت:

در قـرآن و سـنت پیامبـر ،9اتحاد مسـلمانان ،یک تکلیف مهم و راهبـردی برای حفظ
اسلام و عـزت و قـدرت امـت اسلام معرفی شـده اسـت .قـرآن كريم همـه مسـلمانان را
بـه وحـدت ،اعتصـام به ريسـمان الهـی ،دوری از تفرقـه و داشـتن رابطه بـرادري و مودت،
دعـوت کرده اسـت .در آیاتـی مانند:

ً
ْ ُ
ََ ُ
َْ
َ
َ َْ ُ ْ ْ ُُْ
َ َْ ُ
َْ َ
ـم إِذ كنت ْم
ـل اهللِ جِيعـا َو ال تف َّرقـوا َو اذك ُروا ن ِعمت اهللِ عليك
ـ (و اعت ِصمـوا ِبب ِ
ْ ً
َ ْ ً َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
1
ـم فأصبحت ْم بِنِعمتِـ ِه إِخوانا)
أعـداء فألف بي قلوبِك
و همگـی بـه ریسـمان خـدا چنـگ زنیـد و پراكنـده نشـوید و نعمـت خـدا را بر خـود یاد
كنیـد ،آنگاه كـه دشـمنان [یكدیگـر] بودیـد .پـس میـان دلهـای شـما الفـت و مهربانی
انداخـت ،تـا بـه لطـف او ،بـرادران هم شـدید.
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ
َ ٌ 2
ـ (إِنما المؤمِنون إِخوة)
در حقیقت مؤمنان با هم برادرند.

خـدای متعـال همچنیـن مسـلمانان را بـه پيـروي از تعالیـم و دسـتورات قـرآن کریـم و
پيامبـر 9دسـتور داده و بـه طـور صريـح ،از تنـازع و مشـاجره نهـي کـرده اسـت:
َ َ ُ ََْ َ ُ َْ َ
َ َ ُ
ُ ْ
ِيعوا َ
اهلل َو َر ُس َ ُ
ـ (و أط
ول َو ال تنازعوا فتفشلوا َو تذه َب ِر حيُكم)

3

و با هم نزاع مكنید كه سست میشوید و مهابت شما از بین میرود.
َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ
ْ ََُ
ْ َْ
َ ُ ُ ْ َ ِّ ُ ُ َ
الينـات َو أوئل ِك
ِيـن تف َّرقـوا َو اختلفـوا مِـن بعـ ِد ما جاءهـم
ـ (و ال تكونـوا كل
َُ ْ َ ٌ َ
ٌ 4
ـم عـذاب ع ِظيم)
له
و چـون كسـانی مباشـید كـه پس از آنكـه دالیل آشـكار برایشـان آمد ،پراكنده شـدند و
بـا هـم اختالف پیـدا كردند و بـرای آنان عذابی سـنگین اسـت.
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َََ ُ
َ ْ َ ُ
ادل َ
ِيموا ِّ
ين َو ال تتف َّرقوا فِي ِه)...
ـ ( ...أن أق
َّ َّ َ َ ُ
َ
ُ َ ًَْ َ ُْ
َُ
ْ 6
ش ٍء)
ِين ف َّرقوا دِينه ْم َو اكنوا ِشيعا لست مِنه ْم ِف 
ـ (إِن ال
5

كسـانی كـه دیـن را پراكنـده سـاختند و فرقهفرقـه شـدند ،تـو هیچگونـه مسـئول ایشـان
نیستی .

خـداي سـبحان در آيات ياد شـده وآیـات دیگر ،عموم مسـلمانان را به اعتصـام به حبل
الهـي ،اقامـه دين و پرهیـز از تفرقه امر کرده اسـت.
از منظـر آموزههـای اسلامی ،محـور وحـدت امـت اسلام ،ایمـان بـه خـدا ،رسـول و
رهنمودهـای کتـاب و سـنت و پذیـرش رهبـري رسـول خـدا 9و جانشـينان آن حضـرت
اسـت .پيامـد فاصلـه گرفتن از پيامبـر 9و رهنمودهـاي حياتبخش آن بزرگـوار ،اختالف،
ضعـف و ذلـت اسـت .بنابراين خدای متعال ،نسـبت به عاقبت سـوء تفرقه ،هشـدار میدهد
و ميفرمايـد:
از خـدا و پيامبـرش اطاعـت کنيـد و نزاع و کشـمکش نکنيد ،تا سسـت و ضعيف شـويد،
كـه در ايـن صـورت ،قـدرت و شـوکت شـما از ميـان مـيرود؛ بلکـه در پاسـداري از
همبسـتگي و اطاعـت از فرمـان پيامبـر ،صبـر و اسـتقامت ورزيـد ،کـه خـداي سـبحان ،به
همـراه اسـتقامت کنندگان اسـت.
 .2وحدت در آينه كالم و سيره پيامبر9

وحـدت امـت اسلامي ،از جملـه توصیههـای مهـم و ارزشـمند خـدای متعـال و پيامبر
اعظـم 9اسـت .وحـدت امت اسلامي ،راهبرد عـزت و اقتدار اسلام و مسـلمانان در همه
زمانهـا و مکانهاسـت .پيامبـر 9طبق دسـتور قـرآن كريم ،همـواره منادي وحـدت بوده و
بـراي تحقـق وحـدت و عزت امت اسلامي ،سـختترين مشـکالت را تحمل كرد .ايشـان
همـواره در جهـت تحقـق وحـدت ،يكپارچگـي و بـرادری امت ميكوشـيد و هرگـز اجازه
نمـيداد زمينـه اختلاف فکري و اجتماعي بين امت اسلامي پيش بيايد .بنابراين مسـلماناني
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کـه خـود را پيـرو پيامبر 9ميدانند و مدعي تبعيت از سـنت نبوي هسـتند ،باید تابع سـنت
رسـول گرامی اسلام باشند.
پيامبـر ،9عـداوت هايـي را كـه از دوران جاهليـت باقـی مانـده بود ،به مـودت و الفت
تبديـل کـرد و بین مسـلمانان ،رابطـه برادری را برقرار سـاخت .تا زماني كه پيامبر اسلام9

زنـده بـود ،اختلاف و دوگانگـي بيـن مسـلمانان از نظـر فكـري و اعتقادي وجود نداشـت.
آن حضـرت همـواره مسـلمانان را بـه مـودت ،بـرادري و اتحـاد توصیـه میکـرد .يکـي از
راهکارهـاي پيامبر اسلام 9براي تحقق وحدت جامعه مسـلمانان و ايجـاد حس برادري و
يکپارچگـي ،نفـي نژادپرسـتي و تبعيضهـاي ناروا بين افـراد جامعه بود؛ زيـرا همانگونه که
در منابـع تاريخـي موجـود اسـت ،نژادپرسـتي و تفاخـر به قوميت و آبـاء و اجـداد ،به وفور
در ميـان سـران عـرب وجـود داشـت و با ظهور اسلام و نـزول قـرآن پايههاي اين انديشـه
متزلـزل شـد؛ چنانکه در قـرآن کريـم ميخوانيم:

َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ً َ َ
ـم شـعوبا َو قبائ ِـل
ـر و أنثى و جعلناك
(يـا أيهـا انلـاس إِنـا خلقناكـم مِـن ذك ٍ
َ َُ
َْ
َّ َ ْ َ ُ ْ ْ َ
ُ ْ 7
ِل
عارفـوا إِن أك َرمكـم عِنـد اهللِ أتقاكـم)
اي مـردم! مـا شـما را از مرد و زن آفريديم و شـما را به صورت گـروه و قبيله قرار داديم،
تا يکديگر را بشناسـيد .همانا گراميترين شـما نزد خداوند ،با تقواترين شماسـت.

از اينـرو در سـيره عملـي رسـول خـدا 9ميبينيـم کـه آن بزرگـوار ،بلال سياهپوسـت
حبشـي را مـؤذن خـود قـرار ميدهـد يـا زيـد بـن حارثـه جـوان سـال را فرمانـده لشـکر
منصـوب ميکنـد .سـلمان فارسـي نيز که به زعـم عـرب آن روز ،در زمره عجميـان بود ،نزد
پيامبـر 9مقـام وااليـي داشـت و از او به اهـل بيت تعبير ميشـد .همه اين اقدامات رسـول
خـدا ،9بـراي نهادينـه کـردن فرهنـگ ارزشگرايـي در جامعـه بـر اسـاس توانمنديهـاي
اشـخاص بـود و بـا توجه قـرار دادن اين فرهنگ ،اتحـاد و يکدلي در جامعـه رقم ميخورد.
افـراد نيـز بـا خيالي آسـوده ،به اين باور رسـيدند کـه انتصابها ،بر اسـاس روابط نيسـت و
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همـه چيـز در دايـره ارزش قرار دارد .در نتيجه مسـلمانان با اين نيت ،با اعتماد به مسـئوالن،
اتحـاد و وحدتگرايـي را تقويـت ميکننـد ،کـه در پـي آن ،پايههـاي قوميتگرايـي و انزوا
نابود ميشـود.
 .3نقش اهل بیت :در حفظ دین و وحدت مسلمانان
اهـل بیـت ،:همواره باالترین نقـش را در حفظ و احیای دین اسلام و ارزشهای آن،
تفسـیر آیـات قـرآن ،تبیین احکام و دسـتورات دین ،دلسـوزی و سرپرسـتی مـردم و هدایت
آنـان بـه سـوی رشـد و کمـال بـر عهـده داشـتهاند .امـام علـي 7در مـورد نقـش ائمـه در

تبییـن معـارف دیـن و اجراي حـدود الهي ميفرمـود« :اليصلح احلكـم وال احلـدود وال اجلمعة

االّ بامـام عـدل»8؛ «بـدون امـام عـادل ،هرگـز حكومتـي اصيـل و ديني شـكل نخواهد گرفـت و هرگز
حـدود الهـي و نمـاز جمعه واقعـي ،اقامه نخواهد شـد».

امام رضا 7فرمود:
اس
ان االمامـة زمـام الدّ ين ،و نظام املسـلمني و صلاح الدنيا و ع ّز املؤمنينّ ،
ّ
ان االمامة ّ

االسالم النامي و فرعه السامي ،باالمام متام الصالة والزكاة والصيام واحلج و توفريالفيء

والصدقات ،و امضاء احلدود واالحكام و منع الثغور واالطراف.

9

تمسک به قرآن و عترت ،تنها راه وحدت
ّ .4
يکـي از مهمتريـن سفارشـات رسـول خـدا 9سـفارش امـت بـه تمسـک بـه قـرآن و
عتـرت اسـت .بـا مراجعـه بـه کتـب فريقيـن ،بـه وضـوح در مييابيـم کـه رسـول خدا،9
تمامـي مسـلمانان را بـه تمسـک به قـرآن و اهـل بيت عصمـت و طهارت :توصیـه کرده
اسـت .ضـرورت تمسـک به اهـل بیت ،:یکی از آموزههای روشـن قرآن و سـنت اسـت.
آیـات فراوانـی دال بـر ایـن مطلـب وجـود دارد؛ چنانکـه عالمـه شـرف الدیـن در کتـاب

َ ُ
َّ َ ُّ ُ
ـم ُ
ك ُ
اهلل) ؛ (أطِيعوا
المراجعـات ،حـدود  54آیـه را ذکر کرده اسـت؛ از جمله آیـه( :إِنمـا و ِل
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َّ ُ َ َ ُ
َ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ ْ
َ َ َ ُ
َْْ
َْ ُ َ
ْ ُ ْ
ـر)( ،يهـدون
اهلل و أطِيعـوا الرسـول و أ ِ
ول الم ِ
ـر مِنكـم) ،آیـه تطهیـر( ،فسـئلوا أهـل اذلك ِ
َّ
َ ُ َ ْ
َْ
َ 10
بِأم ِرنـا)( ،ال ينـال عهـدِي الظال ِ ِمين).

طبـق توصيـه پيامبـر ،9همـان گونـه کـه امـت وظیفـه دارنـد تابـع قـرآن باشـند ،باید
همـواره بـه اهـل بیت :نیز تمسـک جويند و والیت آنـان را بپذیرند؛ زیرا رسـول اکرم9

امـت را بـه تمسـک ثقلیـن (قـرآن و اهل بیـت ):امر کرده اسـت.
در حدیـث ثقلیـن ،11کـه در منابـع حديثي معتبر شـيعه و سـني به طور متواتر و با اسـناد
صحيح نقل شـده اسـت ،پیامبر اکـرم 9فرمود:
ّان تارك فيكم ال ّثقلني ما ان متسكّتم به لن تض ّلوا بعدي ،احدمها اعظم من اآلخر ،كتاب
اهلل حبـل ممـدود مـن السماء الـی االرض و عتريت اهل بيتي و لـن يفرتقا حتـی يردا عيل

احلوض ،فانظروا كيف ختلفوين فيهام.

مـن دو چيـز گرانبهـا در ميـان شـما ميگـذارم .اگر به آنهـا چنگ زنيد ،هيـچگاه گمراه
نخواهيـد شـد .يکـي از آن دو بزرگتـر و مهمتـر از ديگـري اسـت .کتـاب خـدا (قرآن)
کـه ريسـمان الهـي اسـت و تـا زمين کشـيده شـده اسـت و عتـرت و خانـدان مـن .اين دو
از همديگـر جـدا نخواهنـد شـد ،تـا کنـار حـوض بـر من وارد شـوند .پـس بيانديشـيد که
چگونـه حـق مـرا دربـاره ايـن دو اداء ميکنيد.

حديث ثقلين با اندکی تفاوت ،به این صورت نیز نقل شده است:
مـن در میـان شـما ،دو گوهـر گرانبهـا باقـی میگـذارم .یکی کتـاب خداونـد و دیگری
عتـرت و اهـل بیـت من اسـت ،که اگر بـه این دو تمسـک جوييد ،هرگز گمـراه نخواهید
شـد و ایـن دو از هـم جـدا نمیشـوند ،تـا در قیامـت بر من در حـوض کوثر وارد شـوند.
عن جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهام ؛ قال رسول اهلل 9يف حجته يوم عرفة :يا أهيا الناس،

ّإن تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تض ّلوا :كتاب اهلل ،وعرتيت أهل بيتي.

12

قال رسـول اهلل :9أال إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سـفينة نـوح من قومه من ركبها نجا

ومن ختلف عنها غرق.

13

108

فصلنامه فرهنگ زيارت

همانـا مثـل اهـل بیتـم در میان شـما ،مانند کشـتی نوح اسـت که هر کس سـوارش شـود،
نجـات ميیابـد و هـر کـس از آن تخلـف کند ،غـرق میگردد.

رسول گرامی اسالم 9فرمود« :من مات ومل یعرف امام زمانه مات ميتة اجلاهلية».

14

اهـل بيـت عصمـت و طهـارت ،بـه خاطـر جايگاهي كـه در قـرآن و نزد رسـول گرامي
اسلام 9داشـتند ،در پيـروي و الگـو قـرار گرفتن بر ديگـران ،اولويـت و تقـدم دارند .اين
حقيقـت را ميتـوان بـا هدايـت و اسـتعانت از آيـات قرآني اثبـات نمود.

َ ْ َ ُ َْ
َ
ـل اهللِ جِيعا
برخـی از مفسـران قرآن کریم ،درباره تفسـیر «حبل اهلل» در آیـه( :و اعت ِصموا ِبب ِ
ََ ُ
َو ال تف َّرقـوا ،)...و چنـد وجـه بیـان کردهاند .یکی از اقوال این اسـت که مـراد از «حبل اهلل» ،قرآن

ً

اسـت 15.در برخـی از روایـات« ،حبـل اهلل» به قرآن و ائمه تفسـیر شـده اسـت .پیامبراکرم فرمود:

«اِ َّن َه َ
ُّـور ا ْل َب ِّی».
ـذا ا ْل ُق ْـر َ
آن َح ْب ُل اهللِ و ُه َو الن ُ

16

عالمـه طباطبایـی در تفسـیر المیـزان دربـاره تفسـیر «حبل اهلل» مینویسـد« :حبـل اهلل همان

کتـاب ُمنـزل اسـت؛ کتابی کـه بنده را به خـدا متصل میکند ،یـا حبل اهلل ،کتاب خدا و رسـول

اسـت» 17.عیاشـی از امـام باقـر 7نقـل کـرده اسـت کـه مـراد از ريسـمان الهی ،اهـل بیت:
18

هسـتند« :آل محمـد هم حبـل اهلل».

از امـام صـادق 7نیـز روایت شـده اسـت که فرمـود« :نحـن حبـل اهلل»19؛ «ما ریسـمان خدا

هستیم» .
از امام باقر 7نقل شـده اسـت :مردی از رسـول خدا 9پرسـید« :یا رسـول اهلل ،مراد از
َْ

ْ

ُ
َ
َ
ـل اهللِ )...چیسـت ،که با چنـگ زدن به آن ،از افتـراق در امان
حبـل در آیـه( :و اعت ِصمـوا ِبب ِ
میمانیـم؟» رسـول خـدا 9بـا دسـت به طرف علـی 7اشـاره کرد و گفـت« :هـذا حبل اهلل

متسـك بـه عصـم فـی دنیـاه ومل یضل به فـی آخرتـه»20؛ «این همان ریسـمان خداسـت.
الـذی مـن ّ

هـر کـس به آن تمسـک کنـد ،در دنیا در امان اسـت و در آخرت هم ،گمراه نمیشـود» .پس
تقرب بـه خدا شـود ،اطالقپذير اسـت؛
میتـوان گفـت حبـل اهلل ،بـه هر چیـزی که سـبب ّ
ولـی مصـداق اتم و حقیقـی آن ،قرآن و اهل بیت :هسـتند.
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ويتمسـك بالعروة الوثقی ويعتصم بحبل اهلل املتني
أحب أن يركب سـفينة النجاة
من ّ
ان ّ
ّ

وليأتم باهلداة من ولده.
فليوال عل ّيا
ّ

21

هـر كـس دوسـت دارد كـه سـوار كشـتي نجات شـود و به سـتون قابـل اعتمـاد تكيه كند
ولي خـود انتخـاب كنـد و فرزندان
و بـه ريسـمان محكـم الهـي چنـگ زنـد ،علـي 7را ّ
هدايتگـر علـي 7را امامـان خويش قـرار دهد.

پيامبـر اكـرم 9دو راه بـرای هدایـت و مصـون مانـدن امـت از آفت تفرقـه و اختالف،
فـراروی امـت خـود قـرار داد :کتـاب خـدا و اهـل بیـت معصـوم :و فرمـود :مادامـی که
امـت مـن به ایـن دو با هم تمسـک کنند ،دچـار گمراهی و انحـراف نخواهند شـد .بنابراین
مهمتریـن راه دسـتيابي امـت به وحدت و همبسـتگي ،تمسـك بـه قرآن و واليـت اهل بيت
پيامبـر :اسـت .بنابرایـن ميتوان گفت ،بهتريـن عامل ،بلكه منحصرتريـن راه براي تقريب
ميـان مذاهـب و وحـدت ميـان مسـلمانان ،عمـل به توصيه رسـول اكـرم 9در تمسـك به
قـرآن و اهـل بيت عصمـت و طهارت :اسـت.
در سـخنان رسـول گرامـی اسلام ،9اهلبيـت ،:يكى از ثقليـن و همچون كشـتى نوح،
جانشـینان برحـق ،و عامـل هدایـت ،اتحـاد و حفـظ نظـام امـت هسـتند و همه مسـلمانان باید
نسـبت به آنان مودت و محبت داشـته باشـند و در فهم معارف و احکام شـریعت ،آنان را مرجع
علمـى خـود قرار دهند .مسـلمانان بايد والیـت اهل بيـت :را بپذیرند و از آنـان پيروي کنند.
طبـق داللـت آشـکار حدیث ثقلیـن ،همان گونه که امـت باید همواره به قرآن تمسـک کنند و از
آن طلـب هدایـت و نجـات نمایند ،بـه حکم خدا و رسـول 9باید همواره بـه اهل بیت :نیز
در مقـام حجتهـا و هدایتگـران الهی ،تمسـک جوينـد و از آنان طلب هدایـت و نجات نمایند.
آن گونـه کـه از قـرآن و رهنمودهـای نبـی مکـرم اسلام 9فهمیـده میشـود ،يکـي از
مهمتریـن تکالیـف و راهبردهایـی کـه میتوانـد مسـلمانان را از تفرقـه و تشـتت دور نگـه
دارد ،گـرد آمـدن حـول رهبـري آل محمـد 9و اطاعت از رسـول خدا 9و جانشـينان آن
حضرت اسـت.
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 .5مودت اهل بیت :محور اتحاد امت
خـدای متعـال ،مـودت و اطاعـت اهـل بيـت :و ذوي القربـاي پيامبـر 9را واجـب
شـمرده اسـت .در قـرآن کريـم ،آيـات متعـددی در خصـوص اینکـه تمـام اهل ایمـان ،باید
محبـت و مـو ّدت اهـل بيت  :را در دل داشـته باشـند و از آنان اطاعت کننـد ،وجود دارد؛
َ ْ َُ ُ

ُ ْ

َ َ ْ َ ْ ً َّ ْ

َّ َ

ُْ

از جملـه ایـن آیه شـریفه که ميفرمايد( :قـل ال أسـئلك ْم عليه أجـرا إال ال َم َ
ـودة ِف الق ْرىب)؛
ِ
ِ

22

«ای پيامبـر بـه آنـان بگـو :مـن از شـما در قبـال انجام رسـالتم ،اجـر و مـزدی نمیخواهم ،مگـر اينکه به

اهـل بيتم ،مـودت و محبـت کنيد».
مسـئله وجـوب مـو ّدت اهـل بیت :و دشـمنی با دشـمنان آنـان ،که جـزو توصیههای
مهم قرآن و نبی مکرم اسلام 9اسـت ،از اصول و محورهای مشـترک و مورد قبول شـیعه
و اهـل سـنت اسـت ،که میتواند مبنای وحدت اسلامی بین شـیعه و سـنی قـرار گیرد.
 .6وجوب دوستی امام علی 7از نظر اهل سنت
اغلب اهل سنت ،به صراحت خود را دوستدار اهل بیت 7معرفی میکنند:

ـ وأمـا علي ريض اهلل عنـه فأهـل السـنة حيبونـه ويتولونه ويشـهدون بأنه مـن اخللفاء الراشـدين

املهديين ،وكتـب أهل السـنة من مجيـع الطوائف مملوءة بذكـر فضائلـه ومناقبه وبذم الذيـن يظلمونه
مـن مجيـع الفرق ،وهـم ينكرون على من سـبه وكارهـون لذلك.

23

ـ ابـن تيميـه میگویـد« :حمبتهـم عندنا فـرض واجب ،يؤجـر عليـه ...،و قال :ومـن أبغضهم

فعليـه لعنـة اهلل واملالئكـة والنـاس أمجعني ،ال يقبـل اهلل منه رصفـ ًا وال عدالً».

24

ـ «أنـه جيـب على كل مسـلم أن يعتقد حـب أهل بيـت النبي 9ووالءهـم فرضا واجبـا ،وهم:

آل العبـاس ،وآل علي ،وآل عقيـل ،وآل جعفر»....،

25

إن حمبة أهل البيت ريض اهلل تعاىل عنهم من الواجبات عندنا معارش أهل السنة».
ـ« ّ

26
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 .7مرجعیت علمی اهل بیت:

پیامبـر اکـرم 9در حدیـث ثقلیـن ،اهـل بیـت :را تا روز قیامـت ،عدل قـرآن و عامل
نجـات معرفـی کـرد و امـت را بـه تمسـک به آنـان در کنار تمسـک به قـرآن توصیـه نمود.
بنابراين از این حدیث شـریف ،مرجعیت علمی و دینی آنان به روشـنی برداشـت ميشـود.

كت فِیكم مـا ان َأ َخ ْذت ِ
ـن ت َِض ُّلوا
پیامبـر اکـرم 9در ایـن حدیث چنین فرمـود« :انی قـد ت ََر ُ
ُـم بِه َل ْ
ْ
ْ
ِ
بعـدی ال َّث َق َل ِ
ین َأ َحدُ ُ َ َ
اآلخ ِ
َّما ِء إلـی األَ ْر ِ
َاب اهللِ َح ْب ٌ
ض وعرتتی َأ ْه ُل
كبر ِم َن َ
ـر كت ُ
ـل َم ْدُ و ٌد م َن الس َ
هـا أ َ ُ
27
ـن ی ْف َ ِت َقا حتی ِ
یـر َدا َع َلی َْ
ـو َض».
بیتـی اال واهنما َل ْ
ال ْ

مرجعیـت علمـی اهـل بیـت :مـورد اتفـاق همـه فرقههـا ،مذاهـب و شـخصیتهای

عملـی مذاهـب بـوده اسـت .عالمـه طباطبايي در مورد شـأن علمـي اهل بيت :در اسلام
ميفرمايـد:
برخـي از امـت اسلامي ،بعـد از رسـول خـدا 9به اهـل بيت :رجـوع كردنـد و آنان را
ملجـأ و مرجـع خـود قـرار دادند .برخـي ديگر نيز از اهـل بيت :اعراض كردنـد ،كه اين
عـده ،در حفـظ ديـن و كسـب معارف ديـن ،توفيقـي نيافتنـد؛ درحاليكه رسـول خدا9

بـه آنـان دربـاره اهـل بيـت :توصيـه كـرده بـود .امـت اسلامي بايـد معـارف ديـن را از
اهـل بيـت :ميگرفتنـد؛ زيـرا آنـان اعلـم از همـه امت بـه كتـاب اهلل بودنـد .همانگونه
كـه پيامبـر 9تصريـح كرده بود ،آنـان هرگز در فهم و تفسـير قرآن ،دچار خطا و اشـتباه
نميشـوند ....بزرگتريـن صدمـه و آسـيبي كـه به علـم و معـارف قرآني در تاريـخ وارد
شـده ،هميـن اعراض برخي از مسـلمانان و دانشـمندان اسلامي از مكتب اهـل بيت :و
عـدم اسـتفاده از علـم آنان بود .شـاهد ايـن واقعيت تلخ ،تعـداد اندك احاديثي اسـت كه
از اهـل بيـت :نقل شـده اسـت .انسـان مسـلمان ،وقتـي در علـوم حديث تأمـل ميكند،
ميبينـد كـه در زمـان خلفـا ،نقـل و جمـعآوري احاديـث چـه جايـگاه و ارزشـي داشـته
اسـت و مـردم بـا اينكـه حـرص و سـعي زيادي در مـورد اخـذ و ضبط احاديـث پيامبر9

داشـتهاند ،ولـي بـه داليـل مختلفـي ،بسـياري از احاديـث بـه مـا نرسـيده اسـت؛ خصوصاً
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احاديثـي كـه در مـورد تفسـير قـرآن اسـت؛ به طوري كـه از برخـي امامان شـيعه ،بيش از
ده حديـث بـه مـا نرسـيده اسـت .ولـي گفتـه ميشـود كـه در مجامـع روايي اهل سـنت و
در مـورد تفسـير قـرآن ،هفـده هـزار حديث از طريق اهل سـنت رسـيده اسـت و در مورد
28

فقه ،اين نسـبت بيشـتر اسـت.

مسـلمانان بـا وجـود همه اختالفـات علمـي و فكـري و جريانها ومكتبهـاي فقهي و
كالمـي گوناگونـي كـه در ميـان آنهـا وجـود دارد ،با اين وصف ،نـگاه ويژهاي بـه اهل بيت
پيامبـر 9وجايـگاه رفيـع آنـان در اسلام دارنـد ،و آنان را مرجـع علمـي و الهامبخش خود
در همه علـوم اسلامي ميدانند.
 .8جايگاه علمي اهل بيت پيامبر ،9از ديدگاه پيشوايان مذاهب اربعه
بسـياري از ائمـه مذاهـب اسلامي و فقهـاي بزرگ مذاهـب اربعه ،نـزد امام باقـر و امام
صـادق 8درس خواندنـد و از علـوم و معارف اهـل بيت :بهره بردند .حافـظ ابن عقده،
نـام چهـار هـزار از فقيهـان و محدثانـي را كه از امـام صـادق 7روايت نقلة يا نـزد او تلمذ
كردهانـد ،ذكـر كرده اسـت 29.سـخن معروف مالـك بن انس در مـورد امام صـادق ،7يكي
از صدهـا شـاهد بـر ايـن مدعاسـت .و ميگويد« :مـارأت عين والسـمعت اذن والخطـر علی

قلـب بشر افضل مـن جعفر ابـن حممد الصـادق عل ً
ما و عبـاد ًة و ورع ًا».

30

در مجامـع روايـي فريقيـن ،به طور اعجـابآوري ،روايـات مربوط بر فضايـل و مناقب اهل
بيـت :آمـده اسـت .در بيشـتر اين گونـه روايات ،به برتـري علم اهل بيـت  :و لزوم مودت
و محبـت نسـبت بـه آنـان ،بـه صراحـت تأكيد شـده اسـت .جايـگاه اهل بيـت پيامبـر اكرم:

بيـن مسـلمانان جهـان ،اعـم از شـيعه و اهـل سـنت ،بيهمتاسـت و هيـچ خانداني بـه اين حد،
از عظمـت ،قداسـت ،احتـرام و فضايـل مختلـف برخـوردار نيسـت .بنابراين يكـي از زمينههاي
وحـدت ،توجـه بـه همين جايگاه و شـأن اهـل بيت پيامبر 9اسـت.
عصـر امـام صـادق 7را ميتـوان از جهـت فرهنگـي ،عصـر توسـعه علـم و دانـش و
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گسـترش روابـط و تعامالت فرهنگي مسـلمانان بـا جريانات فرهنگي بيرون از جهان اسلام
ناميـد .از جهـت ديگـر نيـز ميتـوان ايـن عصـر را عصـر رواج علـم و پيدايـش مكاتـب
گوناگـون علمـي ،فكـري و مذهبـي نامگـذاري كرد.
تمـام ائمـه فقهـی اهل سـنت ،افتخار شـاگردی امام صـادق 7را داشـتهاند و عاليترين
شـخصيتهاي محبـوب اهل سـنت ،قسـمت زيادي از علـوم و دانش خـود را از مكتب امام
باقـر 7و امـام صادق 7فـرا گرفتهانـد .امام صادق ،7حـق عظيمي در احيـاي دانشهاي
اسلامي و توسـعه و تبيين علوم ديني بر امت اسلامي دارد.
ت:
 .9وحدتگرایی در سیره عملی اهل بی 
ت:
ت ،:وحـدت و اخوت ،ظهـور بـارزی دارد .اهل بی 
در سـیره اجتماعـی اهـل بیـ 

هرگـز تقسـیمبندی عـرب و عجم ،موالی و غیر موالی ،سـابقین و تابعیـن و امتیازات دیگری
کـه در بیـن امـت اسلامی بعـد از پیامبـر 9پدید آمـده را به رسـمیت نشـناخته ،آن را نفی
میکردنـد و در سـیره عملـی خـود ،بـا همه مسـلمانان بر اسـاس مـودت و اخوت اسلامی
عمـل میکردند.
همـواره از همـه ملتهـا و نژادها ،در زمـره پیروان ائمه قـرار میگرفتند و امامان شـیعه،
بـا آنـان بـا کمـال رأفـت ،مهربانـی و اخـوت اسلامی برخـورد میکردنـد .ایـن سـیره اهل
بیـت :نیـز بایـد به عنوان الگوي همه مسـلمانان باشـد؛ زیرا روشـی مطابق سـیره رسـول
ََ ْ

َ َ ُ

ُ

ُ ْ

ٌ

َ ٌَ

خدا 9اسـت( :لقـد اكن لك ْم ف َرسـول اهللِ أس َ
ـوة َحسـنة).
ِ
ِ
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 .10برخورد ائمه با توده اهل سنت
ائمـه ،:حقـوق و حرمـت اهـل سـنت را در مقـام مسـلمانانی کـه جـزو امـت اسلام
هسـتند و بـرادر دینـی بـه شـمار ميرونـد ،رعایـت میکردنـد و همـه حقـوق مسـلمانی را
بـرای آنـان ثابـت میشـمردند .ائمـه :همـواره در مجالـس آنـان شـرکت میکردنـد ،بـه
عيـادت مریضهـای آنـان میرفتنـد و تا حد امـکان ،در رفـع گرفتاریها و خدمـت به آنان،
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کوتاهـی نمیکردنـد .ائمـه ،:در تشـییع جنـازه آنـان حضور مییافتنـد و همواره شـیعیان
خـود را نیـز توصیـه میکردنـد کـه بـا بـرادران اهل سـنت ،خوشرفتار باشـند ،در مسـاجد
آنـان نمـاز بگذارند و در عبادات و مراسـم اجتماعـی ،آنان را همراهی کننـد .ائمه اطهار،:
همـواره بـه پیـروان خـود توصیـه میکردنـد کـه باورهـا و افـکار اهـل سـنت را تحریـک
شـحام از امام
نکننـد و موجبـات بدگمانـی ،آشـوب و درگیری بـا آنان را فراهـم نکنند .زيد ّ
صـادق 7روايـت كرده اسـت كـه بـه او فرمود:

اى زيـد! بـا مـردم (اهل سـن ّت) بـا طريقـه و آداب آنان معاشـرت كنيـد ،در مسـاجد آنان
نمـاز بخوانيـد ،از بيمارانشـان ديـدن و احوالپرسـى كنيـد ،بر جنازههايشـان حاضر شـويد
و اگـر توانسـتيد ،پيشنمـاز آنـان باشـيد و اذان گوى ايشـان شـويد .پس حتماً ايـن كار را
بكنيـد يـا كوتاهـى نورزيد؛ زيرا وقتى شـما چنيـن رفتار مىكنيـد ،آنان مىگوينـد« :اينان
از شـيعيان جعفـرى مذهبانـد .رحمـت خداونـد بـر جعفـر بـن مح ّمـد بـاد كـه چـه نيكو
اصحـاب خـود را مـؤ ّدب مىكنـد» و چـون ايـن رفتارهاى شايسـته را ترك کنیـد با خود

ميگوينـد« :اينـان شـيعيان جعفرىانـد ،خداونـد او را جزا دهـد و چنين و چنـان كند ،كه
اصحـاب خـود را چه بد پـرورش داده اسـت».

در روایتی از امام صادق 7به عبداالعلی آمده است:
بـر شـیعیان مـا سلام و رحمـت خـدا را ابلاغ کـن و بگـو کـه جعفـر بـن محمد ،به شـما
میگویـد :خداونـد رحمـت کنـد بنـدهای را کـه دوسـتی مـردم را بـه خـود و بـه ما جلب
کنـد .آنچـه مـردم آن را میشناسـند و بـاور دارنـد ،بـر آنان آشـکار کنید و از نشـر آنچه
آن را منکـر و مخالفانـد خـودداری ورزیـد.

امـام صـادق 7بـه شـیعیان خود دسـتور میدهد که بـا برادران اهل سـنت خـود ،مدارا،
عطوفـت و همنشـینی کننـد و در نمـاز و جماعتهـای آنـان شـرکت داشـته باشـند 32.امـام
صـادق 7در این بـاره فرمود:
بر شـما باد نماز در مسـاجد و همزیسـتی مسـالمتآمیز با مردم ،و اقامه شـهادت و حضور
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بـر جنازههایشـان (شـرکت در مجالـس ترحیـم) .همانـا چـارهای جـز ایـن بـرای شـما در
برخـورد بـا ایشـان نیسـت .همانـا هیـچ کـس از مـردم در زمـان حیاتـش ،بینیاز نیسـت و
33

مـردم ،برخی بـه برخـی نیازمندند.

آن هنـگام کـه معاویـة بـن وهب از امـام صـادق 7در مـورد چگونگی برخـورد با غیر
شـیعه سـؤال کـرد ،امـام 7پاسـخ داد« :بـه امامانـی که بـه ایشـان اقتـدا کردهایـد بنگرید و
آنگونـه کـه ایشـان رفتار میکننـد ،رفتار کنید .به خدا سـوگند ایشـان از بیمارانشـان عیادت
میکننـد و بـر جنازههایشـان حاضـر میشـوند و بـه نفـع و زیانشـان شـهادت میدهنـد و
34

امانتشـان را ادا میکننـد».
امام صادق 7فرمود:

بـدور باشـید از هـر عملـی کـه موجـب عـار مـا گـردد ...،بـرای مـا مایـه زینـت باشـید ،نه
مایـه زشـتی .در مجامعشـان نمـاز بگذاریـد و بیمارانشـان را عیـادت کنیـد و در تشـییع
جنازههایشـان ،حاضـر گردیـد و مبـادا کـه در هیچ خیری بر شـما پیشـی گیرند ،که شـما
35

بـدان سـزاوارترید.

امـام صـادق 7میفرمایـد« :مسـلمان برادر مسـلمان اسـت؛ ظلـم نمیکنـد ،او را خوار
نمیکنـد و بـه او خیانـت نمیکنـد .بـر مسـلمانان اسـت کـه در راه همبسـتگی و تعـاون بر
36

مهـرورزی و همیـاری نیازمندان (از ایشـان) تلاش کنند».
جمعبندی

تنهـا عامـل وحـدت ،تمسـک بـه قـرآن و تبعیـت از توصیههای رسـول اکـرم 9و اهل
بيت عصمت و طهارت :وتأسـی به سـیره آنان اسـت .همه مسـلمانان در جوامع گوناگون
اسلامي ،وظيفـه دارنـد بـا عمـل بـه قـرآن و محـور قـرار دادن آن ،از تفرقه دسـت بردارند.
مىتـوان گفـت :مهمتریـن عامـل تقريب و وحـدت ميان مسـلمانان ،عمل به توصيه رسـول
تمسـک بـه قـرآن و اهل بيـت عصمت و طهارت :اسـت ،کـه ضامن هدايت
اکـرم 9در ّ
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و نجـات از هـر گونه ضاللت و گمراهى اسـت ،هسـتند.
تمسـک به قـرآن و سـنت و الگو قرار دادن سـيره اهـل بیت،:
بنابرايـن مسـلمانان بـا ّ

میتواننـد بـه بهتریـن راهـکار بـراي تحقـق وحـدت امت اسلامي دسـت یابند .مسـلمانان
ميتواننـد در برابـر خطراتـي کـه اصل اسلام و امت اسلامي را تهديد ميکند ،حـول قرآن
و سـنت رسـول و تمسـک به راه و هدایت اهل بیت ،:به همبسـتگي و اتحاد دسـت یابند
و از هرگونـه تفرقـه و جدايـي ،رهایی یابند.
مطالعـه دقیـق و عمیـق تاریـخ شـیعه و بـه خصـوص حیـات فکـری و سیاسـی امامـان
شـیع ه ،:بيانگـر ایـن واقعیـت اسـت کـه همـه اقدامهـا ،قیامهـا ،تعلیمهـا و هدایتهـای
امامـان معصـو م :بـراي حفـظ اسلام اصیـل ،جلوگیـری از بدعـت و تحریـف در دیـن،
جلوگیـری از تشـتت فکـری و اعتقـادی و تفرقه در ا ّمـت محمد 9و قاطبه مسـلمانان بوده
اسـت ،کـه ایـن خـط مشـی و وظیفـه سـترگ را همـه امامان شـیع ه :بـه خوبی بـر عهده

گرفتـه و بـه ثمر رسـاندهاند.
ن ،7قیـام
ی 7و فاطمـه ،3صبـر ،مقاومـت و صلـح امـام حسـ 
صبـر و سـکوت علـ 
ن،7تعلیـم و روشـنگری امـام سـجاد 7و امـام باقـر 7و مکتب فکـری امام
امـام حسـی 
ق 7و سـایر امامـان ،همه در جهت حفـظ دین و جلوگیری از تفرقه در امت اسلامی
صـاد 
بـوده اسـت .ازایـنرو فلسـفه امامت بـه تعبیر امـام رضا ،7جز حفـظ دین و انسـجام نظام
مسـلمانان نیسـتّ « :ان االمامـة زمام الدیـن و نظام املسـلمنی».

37
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پینوشتها
 .1آل عمران.103 :
 .2حجرات.10 :
 .3انفال.46 :
 .4آل عمران.105 :
 .5شوري.13 :
 .6انعام.159 :
 .7حجرات.10 :
 .8بحار االنوار ،ج ،89ص.256
 .9تحف العقول ،بخش سخنان امام رضا.7
 .10بقره.124:
 .11حديـث ثقليـن در کتـب روايـي معتبـر شـيعه و اهـل سـنت نقـل شـده و مـورد قبـول فريقيـن اسـت.
محدثـان و مفسـران اهـل سـنت ،ايـن حديـث را به صـورت مکرر نقـل کردهانـد :قال رسـول الله:9

ٌ
رجـل فقـال يا رسـول اللـه و مـا الثقالن؟ فقال رسـول
« ...فانظـروا کيـف تخ ّلفونـي فـي الثقليـن .فقـام

فتمسـکوا به لـم تزالـوا و ال تض ّلوا؛
کتـاب اللـه ؛
االکبـر
اللـه:9
ٌ
ُ
سـبب طرفه بيد اللـه و طرفـه بأيديکم ّ
ُ
علـي الحـوض و سـألت لهما ذلـک ر ّبـي فالتقدّ موهما
االصغـر عترتـي و انّهمـا لـن يفترقـا حتّـي يردا
و
ّ
ُ

فتهلکـوا و التع ّلموهمـا فانّهمـا اعلـم منکـم».؛ «بنگريـد کـه پـس از مـن ،بـا دو يـادگار گرانبهاي من
چگونـه رفتـار ميكنيـد؟ مـردي برخاسـت و پرسـيد :يـا رسـول اهلل! دو أثـر گرانبهـاي شـما چيسـت؟

فرمـود :ثقـل اکبـر كتـاب خداسـت؛ وسـيلهاي كه جانبي از آن در دسـت خداسـت و طـرف ديگر آن
در اختيـار شـما قـرار گرفتـه اسـت .پس بـه آن چنگ بزنيد کـه نميلغزيـد و گمراه نميشـويد .و ثقل
اصغـر ،عتـرت مـن اسـت ،کـه همانـا آن دو ،هرگـز از همديگـر جـدا نميشـوند ،تـا در كنـار حـوض
كوثـر بـر مـن وارد شـوند .مـن هـم از پـروردگارم هميـن اتحـاد و يگانگـي و جداييناپذيـري را براي
آنهـا درخواسـت كـردهام .پـس بـر ايـن دو پيشـي نگيريـد كـه بـه هالكت ميرسـيد و سـخني بـه آنها
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نياموزيـد كـه آنـان از شـما داناترند»( .المعجـم الکبيـر ،ج ،3ص.)66
 .12سـنن ترمـذي ،ج ،4ص135؛ مسـند أحمـد ،ج ،3ص145؛ مسـتدرک ،ج ،1ص129؛ مجمـع الزوائـد،
ج ،1ص 189و ج ،6ص 233و 226؛ مصنـف عبدالـرزاق صنعانـي ،ج ،10ص155و 156؛ کتاب السـنة،
ص.7
 .13المستدرك علي الصحيحين ،ج ،۳ص.۱۵۱
 .14وسائل الشيعه ،ج ،16ص246؛ كمال الدين و تمام النعمة ،شيخ صدوق ،ص.409
 .15التبيان ،شيخ طوسي ،ج ،۲ص.۵۴۵
 .16وسائل الشيعة ،ج ،6ص.۱۶۸
 .17تفسير الميزان ،ج ،3ص.369 – 367
 .18بحاراألنوار ،ج ،۲۴ص.۸۵
 .19تفسير ثعلبي ،ج،3ص163؛ الصواعق المحرقة ،ابن حجر هيثمي ،ج ،2ص.444
 .20فتـح البـاري ،ج ،8ص459؛ ايـن عبـارت در کنزالعمـال ،ج ،13ص165؛تهذيـب الکمـال ،ج،20
ص487؛ اسـد الغابـه ،ج ،4ص 22نيـز آمـده اسـت.
 .21شواهد التنزيل ،ج ،1ص.168
 .22شوري.23 :
 .23آل رسول اهلل وأولياؤه ،محمد بن عبدالرحمن بن محمد ،ص.66
 .24مجموع الفتاوي ،ابن تيمية ،ج ،4ص.487
 .25اإلفصاح عن معاني الصحاح ،يحيي بن ( ُهبَيْ َرة بن) محمد الذهلي الشيباني ،ج ،1ص.78
 .26صب العذاب علي من سب األصحاب ،أبو المعالي محمود شكري األلوسي ،ص.318

 .27مسـند اإلمـام أحمد بن حنبل ،ج ،17ص170؛ سـنن ترمـذي ،ج ،5ص633؛ مناقب امير المؤمنين علي
بـن ابيطالب رضـياهلل عنه).
 .28تفسير الميزان ،ج ،5ص.272
 .29ابن عقده زيدي ،به نقل از اعيان الشيعة سيد محسن امين ،ج ،1ص.66
 .30تذكـرة الحفـاظ ،شـمسالدين محمـد ذهبـي ،ج ،1ص166؛تهذيـب التهذيـب،ج ،1ص88؛ االمـام
الصـادق و المذاهـب االربعـه ،اسـد حيـدر ،ج ،1ص.54
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 .31احزاب.21 :
 .32به نقل از کتاب الوحدة االسلامية في االحاديث المشـترکة بين السـنة و الشـيعة ،سـيد شـهاب الدين
حسيني ،ص.75

« .33إ ّياکـم أن تعملـوا عم ً
لا يعيرونا...کونـوا لمـن انقطعتـم اليـه زينـ ًا و التکونـوا عليـه شـين ًا ص ّلـوا فـي
عشـايرهم و عـودوا مرضاهـم و اشـهدوا جنايزهـم و اليسـبقونکم الـي شـي ء مـن الخيـر فانتـم اولي به
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